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1. Inleiding/samenvatting

Voor u ligt het jaarverslag 2020. Dit is het negende jaar- 
verslag van het Zelfbeheer Hoekwierde e.o. (ZHEO).
Het verslag 2020 geeft inzicht in de prestatie van de meer 
dan 100 deelnemers die wonen in de Hoekwierde, de  
Kornwierde, de Kimwierde, de Velden en elders in Almere. 

De status quo in het sociale deel van ons zelfbeheer werd 
wreed verstoord door het overlijden van voorzitter en  
oprichter van het zelfbeheer, Ton Huijzer. Ton heeft afscheid 
van ons genomen.  

Ton Huijzer 

Ondanks alles gaat het leven van zelfbeheerders door.  
Of dat nu individueel of in groepsverband is. Er is ‘essentieel’ 
werk te doen. Vogelbossers, WWO’ers, maaiers , de HB’ers, de 
plekkers, de zagers, de sleutelaars, K&B en de braamsluipers. 
‘Wij gaan door!’ was het parool in 2020. Met respect voor de 
1,5 corona meter.

2020 kende bijzondere invloeden van buiten. Corona zorgde 
voor meer dan alleen een nieuwe vorm van zwerfvuil. 

Corona zwerfvuil

Corona bracht niet 1 maar 2 lock downs met een daar aan 
gerelateerd verschijnsel; ‘huidhonger’. 
Dan waren daar ook nog eens drie hittegolven en de storm 
Francis. Bella mocht geen naam hebben. De gevolgen van 
menselijk handelen op klimaat en gezondheid komen steeds 
dichterbij. Dat is meer dan zorgelijk maar het heeft  de pret 
van zelfbeheerders niet gedrukt. Weliswaar was er geen 
officiële opening van De Plek, geen midzomerfeest, geen 
kerstbijeenkomst etc., wij zien elkaar graag. Een praatje en 
een handje extra tijdens de vele momenten die wij buiten 
met elkaar hebben doorgebracht compenseerden hetgeen 
wij niet hadden in 2020. 

Aan de vervolmaking van De Plek is het gehele jaar gewerkt. 

De Plek

Tijdens de eerste lock down leek De Plek aan haar eigen  
succes te bezwijken. Fecale overlast, de schommel en het  
mussenhotel leverden positief en negatief voer voor dis- 
cussie. Velen zijn lyrisch over onze nieuwe voorziening die 
een grote aantrekkingskracht heeft op veel jonge gezinnen 
in en buiten onze buurt.

Boefjes (fikkiestoken, zwerfvuil veroorzakers en eigenaren die 
de poep van hun hond niet opruimen) en boeven (inbraken 
in auto’s en woningen en vandalisme en agressie op De Plek 
en in de in januari officieel geopende vogelkijkhut) zorgden 
voor de minnetjes in 2020. Daar staat veel positiefs tegen-
over: de kwaliteit van onze woonomgeving en de vele po-
sitieve prikkels zoals de buurtbieb, de AED, de ooievaar, het 
Krachtbossie, de boomplantdag, het oogstfeest en de start 
van het project EARN-E.
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Het verhogen van de biodiversiteit in onze buurt staat in een 
hoog vaandel. Voorbeelden hiervan zijn: het duurzaam bos-
beheer, het op andere wijze maaien, het nieuwe natuurpad 
langs de gracht en het afplaggen van de orchidee weide. 

Van het totaal aantal deelnemers komen er 70 uit de 
Hoekwierde. In de Hoekwierde zijn 55 huishoudens in één 
of andere vorm actief betrokken. 25 huishoudens buiten de 
Hoekwierde zijn actief betrokken. Bertus en Henk maaien in 
de overige Wierden. Zij maken vanaf dit jaar deel uit van het 
zelfbeheer.

Het gemiddelde aantal deelnemers per groepsactiviteit blijft 
toenemen. Dit gaat op voor de wijkwerkochtend (WWO), de 
zaagploeg en de braamsluiperij. Het lijkt erop dat mede door 
de corona er gemiddeld meer uren per deelnemer aan het  
onderhoud van onze woonomgeving  zijn besteed. Corona 
had zeker geen negatief effect op het zelfbeheer.

Grafiek 1 - Deelnemers ZHEO 2019 en 2020

Het gevoel van plezier bij en de sociale verbondenheid  
tussen de deelnemers in de wijk blijft ongekend hoog.  
De onderlinge verbondenheid gaat verder dan het periodiek 
verrichten van groenonderhoudsactiviteiten. Elkaar helpen is 
de norm.

De externe belangstelling bleef op het peil van 2019. Een 
groot aantal studenten, particulieren en leden van de
gemeentelijke ambtelijke organisatie brachten in het corona 
jaar 2020 een bezoek aan de buurt.
 
Het verslag laat goed zien wat er in het kader van het zelf- 
beheer wordt gedaan en hoe dat is georganiseerd. Ons zelf- 
beheer is vitaal en financieel gezond. De reserve is behoorlijk 
aangesproken door de aanschaf van twee maaimachines.  
De komende jaren zullen wij extra moeten sparen. 
Onze prestatie is naast de inzet van genoemde 100 deel-
nemers mede mogelijk gemaakt door de financiële steun 
van particuliere sponsoren, de gemeente, Rabobank en het 
Oranjefonds.

2. Zelfbeheer Hoekwierde e.o. (ZHEO)

Wie of wat is het zelfbeheer?

Dat zijn de volgende 100 deelnemers in 2020: Marlies, Hans 
H, Arjen, Jurriaan, Henny, Lars, Levien en Dante, Irma, Camelia 
en Rob, Lex, Decia en Eric, Simon, Raymond en Charon, Hans, 
Fred, Anton, Jan en Nike, Cynthia, Karin en Chris en Karin, 
Diana en Alfred, Bram en Margreet, Anneke, Wout, Liesbeth 
en Teun, Leida, Els, Ine en Paul, Mark, Loraine, Bram en Tim, 
Daan en Lars, Marrie, Winnifred, Eline, Nanette, Menno, Ursel, 
Susan, Adrie, Johan, Greet en Hester, Frank, Anita, José, Anne-
ke, Nicolette, Maryse, Bart en Corrine, Trees en Kees, Henk en 
Yvonne, Ruud, Wim, Martin, Marion en Hans, Hans en Erica, 
Jos, Rob en Elise, Kees, Elly en Thom, Willem en Johanna, 
Rudy, Regien, André en Paula, Ad, Laurens, Bert, Annelies, 
Joop, Nicole en Mini, Carol en Jos, Mike en Maudy, Ineke, Jan, 
Bert, Jos, René, Henk, Bertus en Ton. 

70% van de deelnemers aan het zelfbeheer komt uit de 
Hoekwierde. 30% uit de Kimwierde, de Velden en de rest 
van Almere. Gemiddeld zijn dit jaar 29 deelnemers per week 
actief betrokken geweest bij ons zelfbeheer.

Grafiek 2 laat de verdeling en de inzet over het jaar zien van 
de deelnemers afkomstig uit de Hoekwierde en van daarbui-
ten. 

Grafiek 3 laat nog een keer het aantal deelnemers per week 
zien. In deze grafiek zie je echter het aantal deelnemers dat 
wekelijks actief is geweest op de plek. 

2020 begon met vuurwerk.

Vuurwerk jaarwisseling 2019/2020
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Toen mocht dat nog. Het jaar 2020 werd uitgeluid zonder 
vuurwerk. Althans legaal vuurwerk. 

Het jaarverslag 2019 was in week 3 beschikbaar en is tijdens 
de buurtbijeenkomst van 11 februari gepresenteerd. Aan 
dat overleg namen 36 deelnemers deel. Het werd de laatste 
buurtoverleg onder voorzitterschap van Ton. 

Buurtbijeenkomst op 11 februari 2020 

Dit jaar is het bestuur (Irma, Ton en Paul) twee keer bij elkaar 
geweest om de voortgang van het zelfbeheer te bespreken. 
Martin heeft als toehoorder deelgenomen aan de overleg-
gen. 
Op 25 november en 10 december is er in bredere kring ge-
sproken over, hoe verder zonder Ton. 
Iedereen kan op de hoogte blijven van het zelfbeheer mid-
dels het weekjournaal Zelfbeheer Hoekwierde e.o. dat ge-
plaatst wordt op www.hoekwierde.nl. 

Naar aanleiding van twee opschoon acties in het windbos is 
er bij omwonenden geflyerd (bijlage 1 en bijlage 2). 

Kerstbomen werden geplaatst in week 48 (Karin bedankt!)

De kerstbomen worden geplaatst

De kerstbomen worden geplaatst

en week 51 (Alfred bedankt!).

Een van de kerstbomen op het grote grasveld
Overleg met de gemeente was er ambtelijk in week 3 (groot 
onderhoud van de bomen), in week 7 (levering nieuwe 
bomen), in week 8 (voortgang overleg met Henk Winter), 
in week 23 (afspraken reiniging), in week 26 (kennismaking 
nieuwe gebiedsmanager Dineke de Geus)

Bezoek van de gemeente Almere

en in week 46 (levering ondersteuning zaag en plantdagen). 
Voorts was er contact met de gemeente en de provincie over 
biodiversiteit.

Leerbedrijf ZHEO
In 2018 ontvingen wij de erkenning tot 2021. Er was één 
MBO Aeres student die een onderzoek naar de rillen heeft 
uitgevoerd. Er was een inspiratie rondleiding voor ruim 25 
studenten voeding en gezondheid. 

Inspiratie rondleiding studenten Voeding en Gezondheid 



6

De studenten zijn in het najaar gestart met hun onderwijsele-
menten waar het spelen en de wandelpaden in onze buurt 
tegen het licht werden gehouden. Er was een vooroverleg 
over een nieuw HBO studie element; communicatie en edu-
catie in onze buurt. Dat zal aandacht krijgen in het begin van 
2021. Ook is er een contact toegepaste biologie over vervolg-
onderzoek van de waterkwaliteit van de Kwelbeek. Tot slot 
was er een gesprek met een studente van Windesheim over 
zelfbeheer in zijn algemeenheid.

De jaarlijkse reanimatie training ging vanwege de corona 
niet door.  Wel is er een AED geplaatst bij nummer 57. Een 
geschenk dat betaald is uit de erfenis van de overleden ver-
pleegkundige Marja Laurent. 

Publiciteit 
Omroep Flevoland maakte gewag van een ooievaar die op  
1 april neerstreek op het nest van Lex.

Omroep Flevoland 

Joop ontving de Growing Green Speld uit handen van wet-
houder Jan Hoek.

Growing Green Speld voor Joop

Ton is op 8 september 2020 overleden. Op indrukwekkende 
wijze is op 14 september afscheid genomen door familie, 
vrienden en buren. 

Het afscheid van Ton Huijzer op 14 september 2020

De rouwstoet rijdt de wijk uit door een erehaag van bewoners
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3. De werkzaamheden die horen bij ons  
zelfbeheer 

3.1 Beheer activiteiten in groepsverband

3.1.1 Wijkwerkochtend (WWO)
De wijkwerkochtend kent een vast stramien. Er is de oproep 
van Paul op de woensdag voor de laatste zaterdag van de 
maand. Bram, Lap en Paul halen het gereedschap op. Start 
om 10.00 uur tussen nummer 50 en 51. Tot maart was daar 
het buurt knuffel moment. Er is tijd voor een grap en een grol 

Wijkwerkochtend

en de klussen worden verdeeld. Wij drinken gezamenlijk 
koffie van 11.00 tot 11.30 uur, dit jaar verzorgd door Camelia.

Camelia verzorgt de koffie 

In 2020 is er vanaf juni een corona opstelling op het grote 
veld gemaakt. 

Corona opstelling op het grote grasveld 

Op 1.5 meter afstand van elkaar is er tijd voor ontspanning 
en bijpraten.  

Na de pauze volgt het tweede uur van loeizware arbeid. 
Afsluiting van de dag is om 12.30 uur met de soep  of iets 
anders van de dag. Dit jaar verzorgd door Rob en Elise, 

Rob en Elise verzorgen de soep 

Mike en Maudi en Ursel  

De macaroni van Ursel wordt gebracht

Er was een feestelijke MZF lunch verzorgd door Ton en Ursel. 

De feestelijke MZF lunch verzorgd door Ton en Ursel



8

Er wordt altijd gewerkt in de borders, 

Het werk in de borders

in het Windbos, bij de Kwelbeek, de Kwelwadi en op De Plek. 

Het werk bij De Plek 

Er wordt veel geschoffeld, geplant en geknipt. Ook worden 
kleine reparaties aan de verharding uitgevoerd. De logistiek 
ligt in handen van Lap en de zijnen. 

Het aantal deelnemers verschilt per ochtend. 2020 kende 
exclusief de extra ochtenden een gemiddelde van 34 deelne-
mers per ochtend. Grafiek 4 laat het feitelijke aantal deelne-
mers per werkochtend zien. 

Grafiek 4

 

Op 25 januari trok er een processie door de buurt uit van de 
huiskamer van de woongroep naar de nieuwe vogelkijkhut. 
Camilla Dreef zorgde aldaar voor de officiële opening van de 
vogelkijkhut.

De officiële opening van de vogelkijkhut door Camilla Dreef

Op 14 maart was er een extra WWO onder de vlag van  
NLDOET (Het Oranjefonds) die officieel niet doorging vanwe-
ge de corona. Op de agenda stond de opening van De Plek.  
Toch waren er 33 deelnemers op de been om een alternatie-
ve opening in besloten comité met elkaar te vieren. 

De alternatieve  opening in besloten comité

Eind maart hadden wij een corona werk dag. 31 deelnemers 
kozen iets te doen, zonder gemeenschappelijk koffie of af-
sluiting. Zo ging het ook in april en mei. In juni zijn wij met 
succes begonnen met een corona koffiekring op het grote 
veld. 
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De corona koffiekring op het grote grasveld

Eind augustus  viel na drie kwartier de regen met bakken uit 
de lucht. 42 deelnemers gingen teleurgesteld naar huis. 

De corona werkdag die in het water viel

In november was er naast het reguliere werk een klein plant-
feestje in het Krachtbossie en veel opruimwerk in het Vogel- 
en Windbos. 

Plantfeest in het Krachtbos

De laatste WWO in december kende een streng regime van 
afstand houden en werken in tweetallen. Er was geen pauze. 
Na afloop ontving iedereen een kerstkaart en een kerstbrood.

3.1.2 De Maaierij

De maaierij in actie

De maaiploeg bestaat uit drie ploegen. Te weten, ploeg 1: 
Willem (WW), Regien, Bram en Thom, ploeg 2: Ad, Paul en 
Rob en ploeg 3: Lap , Martin en Kees. Rudy maait solitair en 
Bram coördineert. De maaiers in de overige Wierden zijn 
Henk en Bertus.

Maaien in de overige Wierden
Een groot en lastig areaal wordt gemaaid. Gemiddeld be-
draagt het tijdsbeslag voor het maaien van een volledige  
integrale (bos)maaironde 10 uur per ronde. Daar komt nog 
eens bij de tijd gemoeid met borstelen en hagen knippen. 

Het borstelen van de wijk
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Hagen knippen in de wijk

In dit jaar heeft het zelfbeheer de twee maaimachines van 
Ton gekocht. Daarmee is het maaien in de overige Wierden 
een onderdeel geworden van het Zelfbeheer e.o. In de overi-
ge Wierden maaien Henk en Bertus.

Willem en Bram hebben in het voorjaar veel tijd gestopt in 
het ontwikkelen van een mechanische heggenschaar. 

De mechanische heggenschaar
Na het proefdraaien is geconstateerd dat de combinatie trek-
ker met opbouw de nodige verbeteringen behoeft. Volgend 
jaar zullen alle machines ‘APK’ gekeurd zijn.

De start van het maaiseizoen was in week 13. De afsluiting 
van het seizoen was in week 47. Duur van het maaiseizoen 
bedroeg dus 34 weken. Dat is lang in vergelijking met voor-
gaande jaren. In die 34 weken zijn 12 volledige ronden ge-
maaid. 

In de Velden wordt er op verzoek van 3 particuliere opdracht-
gevers (de flats)  en particuliere opdrachtgevers langs de 
Veldweg tegen betaling gemaaid.In week 4 is een muurtje 
gerestaureerd dat vorig jaar kapot is gereden. 

De gemeente maait één keer per jaar het hoge gras op de 
orchidee weide, rond De Plek en in het Krachtbossie. Dit jaar 
is met behulp van een balkmaaier het maaien door ons zelf 
gedaan en is het maaisel met de hand op hopen geharkt.  
Op deze wijze creëerden wij een mooier beeld en trachtten 
wij een meer kruidenrijke vegetatie te krijgen met meer  
orchideeën. Het afplaggen van het orchideeveld werd in op-

dracht van het waterschap gestaakt. Werken in de bescher-
mingszone van de dijk is in het stormseizoen niet toegestaan.

Werk aan het orchideeveld

3.1.3 De Zagerij
Het groot onderhoud aan het Windbos wordt verzorgd door 
de zaagploeg. Het betreft groot onderhoud ter realisatie van 
een mooi, afwisselend bos met een zo groot mogelijke bio-
diversiteit.

Deelnemers in 2020 waren: Regien, Susan, Greet, Anita, 
Nicolette, Marlies, Lex, Alfred, Ton, Thom, Hans H., Bram, 
Margreet,  Winnifred, Nanette, Henny, Lap, Rudy, Johan, Fred, 
Chris, Anton, Arjen, Jos Win, Jos Wiel, Ad, Paul en Jos K. Paul 
coördineert. 

De samenwerking met Harm van de gemeente leidt tot 
ondersteuning in de vorm van professionele zagers en het 
beschikbaar stellen van jong plantmateriaal.

Week 4: 9 deelnemers ruimen zieke essen in het Windbos

Week 9: 13 deelnemers ruimen zieke essen in het Windbos. 

Hier konden wij nog lachen om de corona groet. 

De corona groet
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De hulp van meesterveller Tjerk cs. was spectaculair. 

Hulp van de meesterveller

Week 45: 5 deelnemers ruimen het depot van het voorjaar op. 
En er is wat licht zaagwerk in het Krachtbossie. Officieel ging 
de dag i.v.m. aangescherpte corona eisen niet door. 

Week 48: 24 deelnemers. Opruimen in het Vogelbos alwaar 
door de gemeente 4 populieren zijn geveld. De stoere ge-
meente zaagmannen schenken een ‘home made’ zitvoorzie-
ning. 

De ‘home made’ zitvoorziening van de gemeentelijke zaagmannen

Week 51: 15 deelnemers ruimen in het Windbos alwaar de 
gemeente zieke essen heeft geveld in een strook langs het 
Hoekwierdepad. Dit vond plaats in corona lock down om-
standigheden.

Over het beheer van het bos kwamen van vele kanten vra-
gen. Er was een rondwandeling met overal toelichting en 
discussie over het hoe en wat. 

De rondwandeling

3.1.4 De Braamsluiperij
Greet coördineert de groep die ‘schoffelt’ in de buurt. Dat 
schoffelen is een rekbaar begrip waar in de loop van de jaren 
vele klussen onder blijken te vallen. Het betreft een weke-
lijkse activiteit met van alles en nog wat op de donderdag-
avond. De start is om 19.30 uur. 
Bij vroeg invallende duisternis is de start om 19.00 uur. 
In week 14 is het seizoen geopend. In week 40  is het seizoen 
afgesloten. Er waren 27 braamsluipavonden. Ook 2020 bleek 
een topjaar.  

De Braamsluiperij  

Deelnemers in 2020 zijn geweest: Greet, Hester, Marlies, Ine, 
Paul, WW, Hans, Rudy, Yvonne, Levien, Henk, Johan, Nicolette, 
Anita, Corrine, Regien, Joop, Mini, Nicole, Menno, Maudy, 
Mike, Ad, Ruud, Rob, Jos en Carol. Greet zorgt voor een goede 
balans tussen inspanning en ontspanning.

Veel tijd is er besteed aan de Y&H border, de (moestuin)
hagen, Marions Vogelbossie, het Krachtbossie en de boom-
gaard. Vooral de Kwelbeek, het dijkje en het rietmaaien  
vreten tijd.  
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Rietmaaien

Rietmaaien

Het telkens weer bouwen aan de hoop van Joop is een stan-
daard verzetje. 

De hoop van Joop

Waak je voor Levien, hij maakte dit jaar zijn debuut als zeiser. 

Levien de zeiser 

Spiritualiën en knabbeltjes zijn er na afloop, gelardeerd met 
een lekker “fikkie” op het volleyveld. 

Samenkomen op het volleyveld 

Heel bijzonder was het concert met Cubaanse traditionele 
muziek in week 38.

Cubaanse muziek op het volleyveld

Met grote dank aan Beatriz Aguiar Llorca die dit concert 
mogelijk heeft gemaakt. Gemiddeld waren er 11 deelnemers 
per avond (minimaal 1 (Johan) en maximaal 21 deelnemers 
op de  avond dat het grote veld in het kader van het afscheid 
van Ton werd opgeknapt). 

Onder aanvoering van Levien zijn er twee opschoonacties in 
het Windbos geweest.
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Opschoonactie Windbos 

Fiets vissen uit de beek, opruimen en dichttimmeren van de 
gevandaliseerde Vogelkijkhut, bouw aan het Mussenhotel en 
de ‘aarde van Jaap’ waren andere verzetjes tussendoor. Greets 
vogel quiz is een  belangrijk element van de succes formule. 
Marlies wint de vogelquiz bokaal van de eerste helft van het 
seizoen. De tweede editie is voor een trio, Carol, Hester en 
Mike .  

3.1.5 De Vogelbossers
In het afgelopen jaar 2020 hebben we ons met betrekking tot 
het Vogelbos bezig gehouden met:
• De strijd tegen de Japanse Duizendknoop. Gelukkig is 

deze nu goed onder controle.
• De grond van de vlinderstrook. Deze is verarmd met 

behulp van zand.
• Het onderhouden van de vlinderstrook, het verwijderen 

van de bramen(struiken)
• Het aanpassen van het beheersplan m.b.t. 
 - het kappen en de herplanting  van bomen, 
 - aanpak en vergroting van de vlinderstrook,
 - het doorwerken in het bos tijdens het broed-
 seizoen rekening houdend met de broedplekken,  
 - en de herinrichting van het bos.

Het was door de corona een wat ander jaar m.b.t. de uitvoe-
ring van de werkzaamheden.

Met dank aan vaste groep vogelbossers te weten:
Anita, Anneke, Johan, Hans, Martin, Marrie, Nicolet, Rob, 
Ruud en natuurlijk niet te vergeten trouwe koffie zetters 
Adrie & Elise

De Vogelbossers 

3.1.6 De Hanging Basket (HB) ploeg
In week 19 zijn de baskets vol geplant en opgehangen 

De hanging baskets ploeg  

In week 22 zijn er 20 bakken bijgeplaatst. Wij onderhouden 
nu 88 bakken.

Het ophangen van de hanging baskets

De watergeefploeg bestond uit Rob (coördinatie), Thom, 
Willem, Bram en Elly. Elke woensdag is er een twee- of drietal 
bezig met het bewateren van de planten. 
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De watergeefploeg

Per keer gaat er 600 liter water in de bakken. Ook dit jaar was 
de buurt fleurig door de uitbundige bloei van de baskets. Tot 
week 48 hebben wij genoten van de baskets. Bijna 29 weken 
lang. 

De hanging baskets in volle bloei

In week 40 is gestopt met watergeven. Na een periode van 
22 weken op een rij. Het KWAM, de rozen van de boog en de 
hoekborders worden niet vergeten. In week 45 is een deel 
van de bakken verwijderd. De bakken die nog kleurden  
bleven gespaard. Die bakken zijn in week 48 verwijderd.

 
Het verwijderen van de hanging baskets

3.1.7 De sleutelclub
Voor het onderhoud van het EZH-materieel en -materiaal zet 
de sleutelclub zich in. De club bestaat uit WW, Bram en Rob. 
In week 13 was al het gereedschap zomerklaar. De Kubota 
kreeg in week 30 een groot onderhoud beurt bij een dealer. 
De ploeg heeft in het voorjaar veel tijd gestopt in de ontwik-
keling van een trekker met heggenschaar. Het onderhoud 
aan de kleine borstelmachine vergde veel tijd. In december 
zijn twee maaimachines en een maaidek geprepareerd voor 
de keuring.

3.1.8 De snoeiploeg
Trees, Susan en Paul zijn de leden. Zij zorgen voor de nood-
zakelijke snoei van de boomgaard, een appelboom naast de 
container en de fruitbomen en struiken langs de kwelbeek.

3.2 Beheer activiteiten op individuele basis
Velen hebben een stuk(je) in hun directe woonomgeving
geadopteerd en onderhouden dat stuk(je) het hele jaar door. 
Zo zijn er individuele koninkrijkjes ontstaan die een volstrekt 
persoonlijke handtekening hebben gekregen. Een stuk(je) 
“groen” wordt onderhouden door Anton, Karin, Nike,  Ton, 
Bram,  Alfred, Paul, Hans, Wim, Simon, Henk, Yvonne, Trees , 
Anita, Levien, Bert, Hans K, Erica, Menno, Nanette, Thom, Ca-
rol, Jos, Elly en Thom, Rudy, Joop en Mini. Zonder de andere 
koninkrijkjes tekort te willen doen worden enkele koninkrijk-
jes nader uitgelicht. 

Rozen/lavendelborder
Door de verblijftijd van Nike in deze border zijn de rozen in 
deze border gemuteerd. Ze heten nu Rosa Nikea s.s.p. roze. 

De rozen/lavendelborder
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Nike in de rozen/lavendelborder

Krachtbossie
Bijzonder zijn het Sjato en het Krachtbossie van Carol (CC) en 
Jos. Met regelmaat verschijnen er nieuwe  creatieve  uitingen 
van CC. 

Een van de creatieve uitingen van CC

Er was dit jaar een vervroegde noodpluk van het Sjato waar 
15 mensen aan deelnamen. 

De vervroegde pluk vanhet SJATO

Het experiment van 2020; de pluk lathyrushaag was een 
bijzonder groot succes. 

De pluk lathyrushaag

De pluk lathyrushaag

Er was een plantfeestje in december.

Steigerborder, boog, rozenborder, moestuinhaag
Thom en Elly hebben dit jaar in hun koninkrijk de 4 hoekbor-
ders een face lift gegeven. Zij nemen de steigerborder,  

Thom en Elly werken aan de hoekborders 

15
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de moestuinhaag en de rozenboog 

De rozenboog

voor hun rekening. Soms met hulp van Rudy. 

Wilgen, berenklauwen en rillen
Dit zijn de zaken waar Johan zijn aliassen aan heeft ontleend. 
S-Man, rilkoning en chef berenklauw. De ril is zijn favoriet, 
daarvoor gaat hij door de knieën. 

Johan aan het rillen

In  toenemende mate zie je Johan met zijn maatje Ad.

Maai- en zaagwerk
Is er bijzonder en extra maai- en zaagwerk: Rudy kun je daar 
midden in de nacht voor wakker maken en daarom zie je 
hem het jaar rond actief. Maaien, knippen en zagen zijn z’n 
favorieten. 

Rudy aan het maaien

K&B, voor van alles en nog wat
Lappie en Martin vormen op maandag en donderdag het 
cult duo Krabbel en Babbel (K&B). 

Het duo ‘Krabbel & Babbel’

Het duo zorgt voor het wekelijks legen van de  afvalbakken, 

Het duo ‘Krabbel & Babbel’ aan het werk

het borstelen  

Het duo ‘Krabbel & Babbel’ blaast en borstelt

en het schoonblazen van de buurt, het knippen van hagen 
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Het duo ‘Krabbel & Babbel’ knipt

en het verzorgen van reparaties in de verharding.

Het duo ‘Krabbel & Babbel’ repareert

En bovenal babbelen zij met iedereen die hun pad kruist.

Kwelbeek
Joop is bijzonder actief in zijn Kwelbeek territorium, inclusief 
de border achter de woningen van het Krachtveld.

Joop in zijn Kwelbeek territorium

Joop in zijn Kwelbeek territorium

Hij zorgt voor continue productie van groenafval opdat de 
hoop, die niet voor niets zijn naam draagt, permanent ge-
voed kan worden. De ‘Hoop van Joop’. 
Het visbeheer heeft zijn speciale aandacht. Het plaatsen van 
een fontein tijdens de hittegolven laten zijn betrokkenheid 
bij ‘zijn’ vissies zien.

De fontein van Joop

In 2020 was er het initiatief om iets met insecten- en  
vlinderaantrekkende planten te doen. 

De ruiltrolleys

 
Insecten-en vlinderaantrekkende planten
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4. De projecten en projectjes in uitvoering, gerealiseerd, aangehouden of gestopt

Natuurpad
2020 - ....
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Natuurpad
2020 - ....



2020

De PLek
In 2020  is gedurende het gehele jaar hard gewerkt op en aan 
De Plek.

Realisatie van een natuur kinderspeelparadijs en realisatie 
van een nieuw nat natuurgebied is de doelstelling van dit 
project. Hergebruik van materialen vormt een uitgangspunt.
Het streven was om De Plek op 14 maart officieel te laten 
openen door wethouder van Garderen. Voor het feest werd 
er zelfs vergaderd. Nou, dat gebeurt niet veel hoor. 

Vergadering De Plek

Voor die 14e maart was er een maximale inzet om de inrich-
ting zo ‘af’ mogelijk te krijgen. Jan kraande twee dagen. Zand 
kruien 

Zand kruien bij De Plek

Voorbereidingen op De Plek

Er werden een wilgentunnel 

De wilgentunnel

en een wilgenboog gebouwd.  

De wilgenboog
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Er werd een nieuwe draagsteun voor een schommel ge-
plaatst.

Een nieuwe draagsteun voor een schommel wordt geplaatst door Ton 

Een nieuwe draagsteun voor een schommel wordt geplaatst door Ton 

Ton monteerde een bijzondere ophanging voor een nieuwe 
mandschommel  

De ophanging voor de mandschommel wordt geplaatst door Ton 

en Ton bouwde een wip. 

De wip op De Plek gebouwd door Ton  

Er werd een vogelkijkhut gebouwd 

De bouw van de vogelkijkhut 

De bouw van de vogelkijkhut 
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en Ruud en Mike bouwden een eigenzinnige  bank op het 
plankier. 

De bank gebouwd door Ruud en Mike

Lex maakte een mooi ooievaarsnest. Educatiepanelen wer-
den geplaatst m.b.v. een subsidie van het IVN. 

De educatiepanelen worden geplaatst

Twee dagen voor de geplande opening werd alles gecanceld 
als gevolg van de coronamaatregelen. 

Er was een informele opening waarbij Nanette haar fruittuin-
tje het episch centrum vormde. 

Het fruittuintje 

Na de informele opening gebeurde er dit jaar nog veel op De 
Plek.
De Plek werd in corona tijd extreem druk bezocht.  

De Plek werd druk bezocht

Er waren dagen bij met 80 tot 100 bezoekers. Daar is onze 
voorziening niet voor bedoeld. Er werd gepoept in het  
Windbos en zwerfvuil was aan de orde van de dag.

’Een bruine trui brei je thuis ‘

Een door Ria en Henk geschonken tafel met twee stoelen 
werd met grote dankbaarheid in gebruik genomen. 

De geschonken tafel 
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Gedurende 5 weken bouwde het bouwteam een Kraaiennest. 

De bouw van het kraaiennest

Annie en Wim schonken een molensteen. 

De molensteen

Het plaatsen van de molensteen

Door de extreme drukte werd het risico op ongelukken te 
groot. Wij verwijderden de mandschommel.

Ruim 20 weken is er gewerkt aan het Mussenhotel. Een archi-
tectonisch hoogstandje ontworpen door Ruud dat kinderen 
trekt als een magneet. De hut wordt gedragen door een con-
structie waarbij geen ‘spijker’ in de boom is geslagen.

De bouw van het mussenhotel 

De bouw van het mussenhotel 

De bouw van het mussenhotel 
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De bouw van het Mussenhotel 

De beplanting langs het Hoekwierdepad is uitgebreid en 
wordt intensief onderhouden opdat de beplanting zo goed 
mogelijk aanslaat. 

Het mussenhotel 

De waterplanten in de Kwelplas vragen om intensief beheer. 

Het onderhoud van de waterplanten in de Kwelplas

De Plek nodigt uit tot natuureducatie. 
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Natuureducatie

In december is gestart met de voorbereidingen voor de 
bouw van een nieuwe schommel. 

Het bouwteam in actie 

Totaal hebben zich ruim 20 verschillende deelnemers voor 
De Plek ingezet. De harde kern van het bouwteam wordt 
gevormd door Regien, Mike, Rob, Ruud en Paul. 
Grafiek 3 laat zien dat er het hele jaar inzet is geweest.       
         

Grafiek 3 - Deelnemers 2020

Gemiddeld waren er 7 deelnemers per week actief met het 
vervolmaken van de plek. Dit project wordt, naast de inzet 
van vrijwilligers en de financiële middelen van het zelfbeheer 
, mogelijk gemaakt door de financiële steun van particulie-
ren, gemeente, NMFF, Oranjefonds, IVN en de Rabobank. De 
Plek had zonder particuliere donaties niet gemaakt kunnen 
worden. Paula organiseerde een doneeractie. Op de site staat 
een doneerknop waarmee u een bijdrage kunt geven.

Het Krachtbossie
Het project Krachtbossie (Carol en Jos) kende dit jaar een 
uitbreiding van de huiskamer. Het bosje kreeg een nieuwe 
padenstructuur en er is handmatig gemaaid. Er is een krui-
denstrook aangelegd en twee struweelvakken. Er zijn twee 
bijzondere bomen geplant.

Het ppanten van bomen in het Krachtbossie

De sier appelbomen bloeiden geweldig in het voorjaar. 

De sier appelbomen in bloei

Natuurpad langs de gracht
Ter hoogte van de til is gestart met een nieuw project, de 
aanleg van een natuurpad langs de gracht. 

De aanleg van een natuurpad langs de gracht

De huidige begrenzing, een wilgenbosje, is gerild. Dit ex- 
wilgenbosje zal getransformeerd worden in een struweel-
bosje.

In bijlage 4 treft u een overzicht van de projecten door de 
jaren heen. 
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5. Informeren , afstemmen, leren , helpen en 
ontspannen. Ditjes en datjes.

5.1 Excursies/evenementen verzorgd
Dit jaar was er de traditionele tuinvogeltelling, de maandag 
wandelingen van de vogelaars, de Eurobirdwatchdag en 
twee maal een nachtbeessie spektakel. 

Nachtbeesies spektakel

Op een daarvan hadden de kinderen van de jeugdgroep van 
de natuur- en vogelwacht een uitzonderlijke avond. 

Greet zie je niet alleen regelmatig met de kijker rondlopen. 
Ook gaat zij bepakt en bezakt richting Greets vogelvoeder-
plek om die gevederde vrinden te gaan verwennen.

Greet op pad

Ook dit jaar bracht Greet een zeer informatief vogeljaarver-
slag uit. 

5.2 Jeu de boule (jdb) 
Structureel wordt de jdb-baan gebruikt in het zomerseizoen. 
Door de corona maatregelen is er dit jaar in groepsverband 
geen bal gegooid. De baan lag er uitgestorven bij. Behalve 
dan als Lap het onkruid tussen het gravel verwijderde.
 

5.3 Het weer in 2020 
Niet één, niet twee maar drie hittegolven kende 2020.  
Palmen schieten de grond uit. 

De palmen op het surfstrandje

De jonge aanplant smachtte naar water. De waterdragers Ton 
en Paul drongen diep het bos in. 

De waterdragers
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Ook passeerde de storm Francis. Die storm zorgde voor een 
gewijzigd beeld van de entree van de kijkhut. 

De entree van de vogelkijkhut

Als toetje was daar de storm Bella. 

Dit jaar was er de langste periode boven de 10 graden ooit. 
Nepnieuws, zeggen de klimaatontkenners en complotden-
kers nog steeds.

5.4  Ooievaarsnest
Lex bouwde een ooievaarnest.  

De bouw van het ooievaarsnest

Dat nest werd geplaatst in week 9.

De plaatsing van het ooievaarsnest

Op 1 april streek een ooievaar neer op het nest. 

De ooievaar op het ooievaarsnest

Wie had dat gedacht? Velen kwamen kijken en keken met 
open mond omhoog. “Ik zag hem een kikker inslikken”, be-
weert een kleine. 
Omroep Flevoland maakte er gewag van. Het silhouet van de 
biodiversiteitsboom kreeg een aparte dimensie. 

De biodiversiteitsboom
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5.5 Nog meer vogels 
Een jonge havik was een andere bijzondere vogel, die werd 
gesignaleerd. Deze vogel streek neer op het kippenhok van 
Ine. Ine ving het beest en overhandigde het prachtige dier 
aan de mensen van de Dierenambulance. 

De jonge havik

Parkieten zijn dit jaar dominant aanwezig, roven het fruit in 
de buurt en claimen alle nestholten. 

Halsbandparkieten

Langs de Kwelbeek deed een pestvogel zich tegoed aan de 
vruchten van de Gelderse roos.

De pestvogel langs de Kwelbeek

Een sperwer bracht een bezoekje aan de tuin van Arjen. 

Een sperwer in de tuin van Arjen

En wij hebben een kerkuil in een nachtkastje. Dat was de 
sensatie van het jaar. Jammer genoeg waren er geen jongen 
te verwelkomen. 

De kerkuil op de camerabeelden
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In december vloog er een reiger in quarantaine rond.  
Het beest had zich een bijzondere mondkapje aangemeten. 
Na twee weken mocht het beest uit quarantaine. 

De reiger in quarantaine

Het bouwteam vindt al die vreemde vogels zo leuk, dat zij 
geïnspireerd raakten zorg te dragen voor extra onderkomens. 

De plaatsing van extra onderkomens

Een aantal etablissementen voor nog meer vogels is in voor-
bereiding. 

5.6 Boomplantdagen
In het voorjaar kregen wij van de gemeente, ter compensatie 
van de gevelde zieke essen, 18 grote bomen. Deze bomen 
zijn o.a. geplant op het grote veld, in het Windbos en het 
Krachtbossie. Zonder de hulp van een kraantje, bediend door 
Jan, was dat niet gelukt. Dat was in week 10. 

Boomplantdag



Elke kans om te planten grijpen wij aan. Er is geplant in het 
Windbos en het Vogelbos.  

Planten in het Windbos

Maar ook op De Plek, 

Planten op De Plek

in het Krachtbossie, op het dijkje en in de driehoek. 

Planten in de speeldriehoek

Er kwam een den langs de Kwelwadi en de boomgaard kreeg 
weer een Gieser Wildeman terug. 

Planten in de boomgaard
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Langs de gracht zijn grote essen geveld. 

De gevelde essen langs de gracht

Daar zorgde de gemeente zelf voor vervanging.

5.7 High tea
De huiskamer van CC werd dit jaar stevig uitgebreid. De ‘love 
seat’ blijft het episch centrum.

De huiskamer van CC

Je kunt er na de renovatie nu ‘high tea’ krijgen.

High tea

 

5.8 Pessarium in duiker 
Het water in de beek stond in het voorjaar extreem hoog. 

Hoog water in de beek

124  

Hoe kan dat toch? Zoeken, zoeken naar de verstopping. 
Uiteindelijk vist de gemeente een prop uit de duiker. Het leek 
op een pessarium maar bleek een tentje dat gebruikt is ge-
weest door vissers.

5.9 inbraak
Het dievengilde zorgde voor huisinbraken, auto-inbraken 
en vele pogingen daartoe. Aan preventie kun je niet genoeg 
aandacht schenken.

5.10 Vandalisme  
Dieptepunt was de vernieling van al het educatiemateriaal in 
de vogelkijkhut. 

Vernielt educatiemateriaal

31
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De schade bedroeg ruim 600 euro. Jeugd gaf aan de hut in 
bezit genomen te hebben onder het motto ‘nergens kunnen 
wij lekker chillen’. Wij hebben de hut dichtgemaakt. Wegens 
vandalisme gesloten. 

Wegens vandalisme gesloten

Later is een deur gemaakt.Voor insiders is er een sleutel be-
schikbaar. 

Ook op De Plek waren er vernielingen. Naast een aantal klei-
ne vernielingen werden in december de touwen van Ivy’s 
wiebelbrug doorgesneden.

De vernielde wiebelbrug

Een maaier van het waterschap ramt een hek op de dijk. 

 
Een maaier ramt een hek op de dijk

Jan zorgt voor de restauratie. 

De restauratie

Voorts heeft het vernielen van jonge bomen een grote aan-
trekkingskracht op jongeren als zij niet naar school mogen. 

De vernielde boom in de speeldriehoek

Een vernielde jonge boom
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5.11 Dumping
Pal naast het Hoekwierdepad dumpte een onverlaat vier 
zakken puin na een verbouwing. Hoe gestoord kun je zijn.

Gedumpt puin langs het Hoekwierdepad

5.12 De hoop van Joop
Door de corona lock down zijn er al snel in maart en april 
bezettingsproblemen bij de reiniging. De enorme stroom 
grof vuil en groenafval kan de reiniging niet aan. De reiniging 
concentreert zich op grof vuil. Het groenafval is voor later. 
Veel groenvuil hoopt zich op in de stad. Ook onze eigen 
hoop, de hoop van Joop, groeit en groeit.  

De hoop van Joop

Na een constructief overleg met de reiniging wordt de hoop, 
elke hoop, verwijderd. Gelukkig wordt daarna snel de blad-
korf teruggeplaatst. Met een dag is die korf gevuld.  

De bladkorf van de gemeente

De bladkorf van de gemeente

Als de hoop net door de reiniging is opgehaald dan wordt er 
al weer hard gewerkt aan de volgende hoop. Joop is hofleve-
rancier maar de Braamsluipers kunnen er ook wat van. 

De Braamsluipers

Dank aan de gemeente voor de service van het telkens opha-
len van de hoop. De reiniging stelt tevens drie nieuw contai-
ners beschikbaar voor het afval dat K&B ophalen. 



Drie nieuwe containers

5.13 Fred’s happy corner
Een kaal hoekje op het grote veld kreeg plots kleur met nieu-
we zoden van Fred. Ook stonden er plots  zonnebloemen in 
dat kleine hoekje.

5.14 Antislip over de weg over de kwelbeek
Ton laat aan Lap zien hoe het moet. Lap maakte de klus af.

Antislip over de kwelbeek weg

Geen glijpartijen in de winter meer.  

5.15 EARN-E
Anke Delfos van de gemeente zorgde in de zomer voor de 
aftrap van een nieuw energiepilot af: EARN-E. 

Anke Delfos

De presentatie van EARN-E 

Met een applicatie kun je nauwkeurig je stroomverbruik ana-
lyseren. Het idee is om op termijn energie binnen de buurt 
met elkaar te delen. In 2020 zijn er nog te weinig mensen die 
meedoen. Bij terugkeer van het ‘oude normaal’ in 2021 zal de 
aandacht voor dit project geïntensiveerd gaan worden.

5.16 AED
Bij nummer 57 is een AED opgehangen. Deze AED is een ge-
schenk aan onze buurt. De AED is betaald uit de erfenis van 
de in 2020 overleden verpleegkundige Marja Laurent. 

De buurt AED bij nummer 57

5.17 De buurtbieb
Leden van de woongroep plaatsten een pracht van een 
buurtbibliotheek voor de deur van de huiskamer. Je kunt er 
gratis boeken halen en brengen. 

De buurtbieb
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5.18 Perenbomen met een geheim
Plots staan er twee perenbomen in het gazon. 

De geheime perenbomen

Levien gaat langs de deuren met de vraag wie er meer van 
weet. Niemand geeft thuis. Tot een week later een buurman 
bekent gebruik te hebben gemaakt van de actie om gratis 
perenbomen te planten. Later regelt Nanette een twintigtal 
bomen die op verschillende plekken in de buurt geplant 
worden. 

5.19 Wespenplaag
2020 was een uitzonderlijk wespenjaar.  

Let op, wespen

Vele steken en uit te roeien nesten waren het gevolg. 

Wespenplaag

Wespenplaag

Bij Jos was het alle hens aan dek om nog wat druifjes te kun-
nen oogsten. Eerst was er een aanval van grote wespen die 
kunnen lezen. 

Het bord bij Jos

Voor wespen die niet kunnen lezen gingen er zakjes om de 
trossen om de wespen te weren. 

Zakjes tegen de wespen
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5.20 Arjen
Arjen is onze wijkfotograaf. 

Arjen

Wekelijks maakt hij een aantal ronden door de buurt en legt 
daarmee alle ontwikkelingen vast. Dit jaarverslag laat zijn 
werk zien. 

Naast luchten, 

Luchten

zonsopgangen en zonsondergangen, 

Zonsopgangen en -ondergangen

ontsnappen weinig actieve deelnemers, plantjes, diertjes, 
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en blauwe dingetjes

   

zijn wakend oog. Zonder Arjen geen kleurrijk journaal en 
monitoring van ons zelfbeheer.
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6 Financiële steun

• Gemeente Almere

 

• NMFF, Fonds Verbraaken

• Landschapsbeheer Flevoland 

 

• Rabobank Clubkas Campagne

• Oranjefonds 
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7 Financiën

Winst en verlies per 31 december 2020

Kosten 2019 2020 Opbrengsten 2019 2020
 
Afschrijvingen e 3.012 *1 6.541 Beheervergoeding Almere e 10.000 *5 17.644
Gereedschappen en materialen  2.114 131 Oranjefonds 400 350
Onderhoud 1.073 *4 3.483 Rabo fonds 423 102
Brandstoffen 1.042 1.407 Donaties bewoners NB 5.850
Verzekeringen 754 *2 1.363 Diversen 400 0
Bijeenkomsten en communicatie 2.102 507 
Opleidingen 333 0 
Verfraaiing 5.381 *3 1.889 
Contributie en huur 787 681 
Projecten (Vogelhut) NB 4.622
Diversen 1.555 1.336 
 e 18.153 21.960  e 15.453 23.946

*1 Overname 2 maaimachines
*2 Premies/schades/vergoedingen
*3 Inclusief € 800,00 bakken/ophangingen
*4 W.O. APK maaimachines
*5 Uitbreiding areaal

Met de uitbreiding van het areaal te onderhouden groen zijn ook 2 maaimachines overgenomen. Hierdoor zullen we een groter 
percentage van de inkomsten moeten reserveren voor eventuele vervanging na afloop van de levensduur.

Balans per 31 december 2020

Activa 2019 2020 Passiva 2019 2020
Vaste activa e 8.439 16.842 Eigen vermogen e 14.291 24.653
Nog te ontvangen baten 0 0 Voorziening vervangingsaanschaf 8.506 103
Spaarrekening 7.243 3.244 Nog te betalen kosten 0 0
Bank en kas 7.115 4.669 
 e 27.199 24.755  e 27.199 24.756
   



40 41

ZELFBEHEER
HOEKWIERDE E.O.

CONTACTGEGEVENS Stichting Zelfbeheer Hoekwierde en omstreken

Paul Weber, secretaris
Hoekwierde 57, tel.: 036 5314557

Irma Bulder, penningmeester
Hoekwierde 15, tel.: 036 5318131

OPMAAK EN LAY-OUT  dees[tp], www.dees-tp.nl
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Bijlage 1 - flyer Windbos opschoonactie 1

Door de aanwezigheid van insecten in het 
dode hout vinden dieren er hun voedsel.  
Ook voor bijzondere mossen en zwammen  
is een houtril vanwege het rotte hout vaak  
een gunstige plek. Het behoud van een juiste 
houtril is dus van groot ecologisch belang.

Wat is een houtril ?

© Arjen A. van Veen bonsaii@live.nl

Een houtril is een smalle takkenwal die wordt gemaakt van in de lengte opgestapelde 
takken en tuinafval. Het maken van een takkenwal is een ecologische verantwoorde 
manier van het verwerken van snoeisel en tuinafval. In een bosrand vormt de houtril 

een beschutte omgeving voor egels, muizen en wezels. Het winterkoninkje en de 
heggemus broeden in een houtril. 

ECOLOGISCH BELANG

w
w

w.dees-tp.nl
ZELFB

EH
EER

 H
O

E
K

W
IE

R
D

E
 E

.O
.

Op initiatief van Elly en Thom, Kimwierde 220, is op zaterdag 30 mei het tuinvuil 
opgeruimd dat in de voorbije jaren in het windbosvak ter hoogte van de entree van 

het moestuincomplex is gedumpt. Muren van afval pal langs het pad zijn verdwenen. 
Een mooie grote corona voorjaar schoonmaak dus. De metamorfose is compleet. 

Iedereen is verrukt over het resultaat van ineengeslagen handen. 

Elly en Thom vragen nadrukkelijk om respect voor onze woonomgeving en vertrouwen  
er op dat een ieder zich aan de regels voor het bos houdt. Raadpleeg desgewenst 

 www.hoekwierde.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Elly en Thom.

WINDBOSVAK
Voorjaarsschoonmaak
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Bijlage 2 - flyer Windbos opschoonactie 2

Door de aanwezigheid van insecten in het 
dode hout vinden dieren er hun voedsel. 
Ook voor bijzondere mossen en zwammen 
is een houtril vanwege het rotte hout vaak 
een gunstige plek. Het behoud van een juiste 
houtril is dus van groot ecologisch belang.

Wat is een houtril?

© Arjen A. van Veen bonsaii@live.nl

Een houtril is een smalle takkenwal die wordt gemaakt van in de lengte opgestapelde 
takken en tuinafval. Het maken van een takkenwal is een ecologische verantwoorde 
manier van het verwerken van snoeisel en tuinafval. In een bosrand vormt de houtril 

een beschutte omgeving voor egels, muizen en wezels. Het winterkoninkje en de 
heggemus broeden in een houtril. 
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Op initiatief van de buren op Hoekwierde 10 is zaterdag 2 mei zwerfvuil en 
tuinafval opgeruimd dat buurtbewoners de voorbije jaren in het Windbosvak 

tegenover Hoekwierde 10 hebben gedumpt. Muren van onverantwoord afval bij 
de ingang en langs het pad zijn verdwenen. Een grote corona voorjaarsschoonmaak. 
Zeventien buren gaven gehoor aan de oproep om afval te scheiden en van bruikbaar 

materiaal een nieuwe houtril te maken. 
Na twee uur werk ( 17 x 2 = 34 uur arbeid) is de metamorfose compleet. 

Wij zijn verrukt met het resultaat van de ineengeslagen handen. 

Wij vragen nadrukkelijk om respect voor onze woonomgeving en vertrouwen 
er op dat een ieder zich houdt aan de regels voor het gebruik van een houtril. 

Raadpleeg desgewenst www.hoekwierde.nl. 
Voor meer informatie over het gebruik van de houtril, of heb je ideeën en suggesties 

om ons stukje Hoekwierde te verfraaien, dan kun je terecht bij Levien, Hoekwierde 10.

WINDBOSVAK
Voorjaarsschoonmaak
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Bijlage 3 - Het aantal deelnemers aan de Wijkwerkochtend

Aantal deelnemers wijkwerkochtend

  jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. sept. okt. nov.  dec.
 
2020 54 39 31 26 23 35 36 42 34 43 45 42
2019 28 29 38 37 26 34 31 35 41 34 38 29/33
2018 34 33 38 36 30 30 33 30 36 26 33 19/33
2017 22 37 31 39 30 27 20 28 30 40 33 21/31
2016 17 29 35 25 37 49 29 29 24 90 30 16/22
2015 30 26 21 28 22 34 25 28 30 33 25 
2014 21 34 40 22 18 21 20 31 30 33 32 
2013 35 31 34 28 28 26 21 50 27 25 29 20
2012 27 27 61 ? 21 25 14 19 33 47 44 
2011           60 
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Bijlage 4 -  Het aantal deelnemers in vergelijking met het gemiddelde van de 
 voorgaande 8 jaren
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Bijlage 5 -  Het aantal deelnemers ZHEO per week in 2020 in vergelijking met het aantal  
 deelnemers in 2019
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Bijlage 6 -  Het aantal deelnemers per week vergeleken met het aantal  deelnemers  
 woonachtig in de Hoekwierde
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Bijlage 7 -  Het aantal deelnemers per week die zich hebben ingezet op De Plek
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Bijlage 8 - Projectoverzicht 2010 - 2020

BESCHRIJVING PROJECT

“Aanpassingen” groen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Omvorming Vogelbos  x x x x x x x x x x x

Omvorming Windbos (realisatie paden, rillen, openmaken 
bosrand, open plekken met zitgelegenheden, nestkasten) x x x x x x x x x x x

Boomgaard/kruidentuin   x   x 

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 121    x x   x

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 50, BZN   x   x 

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 33, Triple A border     x   x

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 34, Rozenborder    x    x

Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 42   x   

Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 51   x      x

Omvorming bosrand Hoekwierde 42-50     x 

Realisatie bosborder Hoekwierde 1-5      x

Realisatie steigerborder en hypericumborders     x 

Omvorming/realisatie border bij Hoekbrug & haag rond afvalpark   x  x x    x

Omvorming/realisatie rozenpyramides/borders Kornbrug    x   

Realisatie Hoeksteen   x   

Plaatsing rozen-/kamperfoeliebogen     x 

Aanleg moestuinhaag/rozenboog  x x   x 

Planten/verplanten/velling bomen  x x x x x x x

Realisatie 2 natuurstroken langs de gracht   x   

Realisatie aanpassingen/verbredingen kwelsloot   x   x  

Realisatie vlinderstrook langs de dijk     x x 

Realisatie bollenborders    x    

Realisatie kwelbeek       x x

Realisatie kwelwadi        x x

Realisatie kwelplas         x x

Realistie natuurkinderspeelparadijs         x x

Realisatie natuurpad t.h.v. de Laren           x

 

Overige projecten  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Maken jeu de boulesbaan   x     x

Realisatie natuurlijke speelplek/klimbomen   x   x 

Maken en verzorgen hanging baskets    x       x 

Kunstwerk Anne Marije (KWAM)   x x x  

Plaatsing hondenpoep bakken   x    x x x

Wandelroutes/(natuur)educatie      x 

Plaatsing bankje en afvalbak   x     x  x x

IJsvogelwand    x x   x

Huiszwaluwentil      x x
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BESCHRIJVING PROJECT  

Vervolg overige projecten  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gereedschapsberging   x   x   x

Welkomstborden      x 

Verbeteren drainage     x x 

Ooievaarsnest            x

Tent voor evenementen    x   

Kerstboom op het grote veld        x x x x

Dodecaëders langs de kunstroute      

Reanimatietrainingen     x x x x  x

Realisatie schelpenpaden     x x  

Pipo voor evenementen     x x    x

Zwemsteiger        

Aanpak molshopen      x

Water op het grote veld       x 

Electra op het grote veld        x 

Opschonen gracht t.h.v. steiger       

Verduisteringsgordijn huiskamer woongroep       

Trappen buitendijks        x

Proef rietbeheer t.b.v. vlinders      x

Vogelkijkhut Windbos       x

Plaatsing vleermuizenkast        x  x

Realisatie Krachtbossie         x

Voorzieningen voor extreme droogte         x


